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Datum 03.05.2019

Vážení spoluobčané,
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 14.června 2019

Přijměte pozvání na oslavu 74. výročí od ukončení II. světové války. Svou účastí projevíte úctu k obětem války a zároveň příjemně strávíte květnový den státního svátku. Předem děkujeme za Vaši účast na této významné vzpomínkové akci a těšíme se na setkání.

SLAVNOSTNÍ PROGRAM
středa 8. května 2019


13.00 hodin Pietní akt na návsi v Rájově u památníku
Zahájení starostou obce Zlatá Koruna – seznámení s programem slavnostního odpoledne
/hudební doprovod KAMEŇÁCI lidová hudba/.
Po zahájení a položení květin u památníku přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu na zlatokorunský hřbitov cca 0,5km

OBSAH



13.30 hodin Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově
Položení květin k hrobu padlých / hudební doprovod KAMEŇÁCI lidová hudba a státní
hymny v podání pěveckého souboru MUSICA DIVINA /
Po ukončení pietního aktu na zlatokorunském hřbitově přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu do areálu zlatokorunského kláštera.



/ Dobová výstava je uskutečněna klubem vojenské historie KVH Honvéd zabývající se historií Maďarské královské armády-Magyar Királyi Honvédség z let 1938-1945 /

www.zlatakoruna.mobilnirozhlas.cz
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10.00 – 18.00 hodin Ukázka dobového vojenského tábora Maďarských vojáků
v parčíku před radnicí ve Zlaté Koruně



14.30 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY
Výstava budapešťského malíře Árpáda Lajose Luzsici Mé krajiny / Mé objekty. Lajos Árpád
Luzsicza v roku 1977-1982 studoval na AVU v Praze, v grafickém ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. Žije a tvoří v Budapešti, ale jeho druhým domovem je Praha, kde "žije" od
svých studentských let. Kromě grafiky maluje, tvoří sochy a objekty, a pravidelně vystavuje
doma a v zahraničí. Poloha jeho děl je hravá, často užívající humor a ironii.



15.00 hodin SLAVNOSTNÍ KONCERT
Vystoupí: cellistka Orsolya Vági a klavíristka Irina Smolyarova.
Program koncertu: Ludwig van Beethoven: Sonáta A dur, Op.69. Johannes Brahms: Sonáta e
moll, Op. 38. Ferenc Liszt: Smuteční gondola, "La lugubre gondola" S134

Na závěr slavnostního dne bude pořádána pro účastníky programu
na radnici obce slavnostní recepce

Pracovní příležitost
Květnové události roku
1945 ve Zlaté Koruně, Rájově a okolí
Obec Zlatá Koruna - Maďarský institut v Praze - Klášter Zlatá Koruna - Velvyslanectví Maďarska v Praze
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KULTURNÍ PROGRAM VE ZLATÉ KORUNĚ NA MĚSÍCE
KVĚTEN A ČERVEN 2019
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA
● MONASTÝROVÁNÍ, 4. KVĚTNA V 16:00 HODIN
Speciální prohlídka na téma klášterní život. Návštěvníci se během prohlídky dozvědí informace, na které během
běžné prohlídky nezbývá čas. Jak se mohl někdo stát mnichem? Jaké skládal sliby? Co během dne mniši dělali, jak
se dorozumívali, když nesměli téměř hovořit? Speciální hostem bude Mgr. Ján Trnka, který s cisterciáky žil několik
let. Jednotné vstupné: 150 Kč
Kapacita prohlídky omezena, upřednostňovány budou rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: bocek.jan@npu.cz

● VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD (8. - 9.6.)
Speciální komentované prohlídky exteriérů kláštera v sobotu a neděli ve 14:30 hodin. Koná se i za mírného deště.
Vstupné:
100 Kč dospělí
70 Kč senioři, děti a studenti, ZTP
260 Kč rodina (= 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)
možnost rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz

● MONASTÝROVÁNÍ, 15. ČERVNA V 16:30 HODIN
Speciální prohlídka na téma klášterní vzdělávání.
Prohlídka je zaměřena na cyklus výukových obrazů z 2. pol. 18. stol., které se využívaly jako názorná pomůcka při
výuce pro děti místních poddaných. Dále se dozvíte, jaké zajímavé svazky byly uloženy v klášterní knihovně a naučíte se některé znaky ze znakové řeči, která byla ve středověku pro mnichy hlavním dorozumívacím prostředkem.
Na závěr Vás čeká praktická dílna, kde si budete si moci vyrobit pečeť s motivem zlatokorunské rozety či psát husím brkem.Jednotné vstupné: 150 Kč
Kapacita prohlídky omezena. Prohlídka pouze s rezervací na tel.: 380 743 126 nebo e-mailu: boucek.jan@npu.cz

● VEČERNÍ PROHLÍDKA 22. ČERVNA VE 21:00 HODIN
Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění. Již tradičně bude během prohlídky předčítáno
z Benediktovy řehole. O výborné akustice prostoru se můžete přesvědčit za hudebního doprovodu kostelních varhan z konce 17. století.
Jednotné vstupné 150 Kč. Kapacita prohlídky omezena, upřednostňovány budou rezervace na tel.: 380 743 126 či
e-mailu: boucek.jan@npu.cz

VÝSTAVY
●

LAJOS ÁRPÁD LUZSICZA: MÉ KRAJINY/MÉ OBJEKTY (9.5.- 5.6.)- výstava

maďarského sochaře, malíře a grafika. Vystudoval AVU v Praze. Žije a tvoří v Budapešti.
Veřejná vernisáž 8. 5. v 14:30 hodin.
Výstavní prostory opatství – v blízkosti pokladny, vstup zdarma.
Otevřeno denně mimo pondělí- v květnu od 9:00 do 15:30 hodin, v červnu od 9:00 do 16:30 hodin
●

RENATA ŠTOLBOVÁ (2.6.-29.9.)- výstava jihočeské malířky.

Výstavní prostory za pokladnou, vernisáž 1.6. v 17:00 hodin, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělív červnu až srpnu od 9:00 do 16:30 hodin, v září od 9:00 do 15:30 hodin.
●

STOLETÁ DÁMA (15.6.-25.8.)- výroční výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov.

Výstavní prostory opatství – v blízkosti pokladny, vernisáž 14.6. v 17:00 hodin, vstup zdarma, otevřeno denně
mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin.
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KONCERT
8. KVĚTNA V KONCERTNÍM SÁLE V 15:00 HODIN
ORSOLVA VÁGI (CELLO) A IRINA SMOLYAROVA (KLAVÍR)
Program:




Ludwig van Beethoven: Sonáta A dur, Op. 69
Johannes Brahms: Sonáta e moll, Op. 38
Ferenc Liszt: Smuteční gondola, "La lugubre gondola" S134

vstup zdarma

NOC KOSTELŮ 24. KVĚTNA OD 17:00 DO 21:00 HODIN
Vstup zdarma.
1. blok: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (17:00-18:00 hodin)
varhanní koncert: Karel Haymann (varhany), Václav Janovský (tenor)
2. blok: Kaple Andělů strážných (18:00-18:30 hodin)
hudební vystoupení-zobcová flétna (Kateřina Zemanová)
komentovaná prohlídka (Jan Bouček)
duchovní slovo (Markéta Králová)
3. blok: Opatská kaple se Zlatokorunskou madonou (18:30-19:00 hodin)
hudební vystoupení-viola da gamba (Kateřina Zemanová)
komentovaná prohlídka (Jan Bouček)
duchovní slovo (Markéta Králová)
4. blok: Kapitulní síň s křížovou chodbou (19:00-20:00 hodin)
hudební vystoupení-příčná flétna (Kateřina Zemanová)
komentovaná prohlídka (Jan Bouček)
duchovní slovo (Markéta Králová)
5. blok: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (20:00-21:00 hodin)
hudební vystoupení: Markéta Králová (varhany), Kateřina Zemanová (příčná flétna)
komentovaná prohlídka kostela (Jan Bouček)
prohlídka kůru, varhan, duchovní slovo (Markéta Králová)
prohlídka zrestaurovaného betléma (manželé Pilsovi)
Po celou dobu programu bude otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie k volné prohlídce. Ostatní prostory jsou
otevřeny dle harmonogramu. Možnost přijít jen na vybranou část programu. Není nutná rezervace.
Program vznikl za spolupráce Společnosti přátel Zlaté Koruny, Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna a Národního památkového ústavu-správy kláštera Zlatá Koruna.

DĚTSKÝ DEN V NEDĚLI 2. ČERVNA OD 14:00 HODIN V HOSTINCI NA
LETNÉ VE ZLATÉ KORUNĚ
Skákací hrad, opékání špekáčků, malování na obličej, hry a soutěže pro děti
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Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněný i tento zpravodaj.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – LETNÍ BRIGÁDA
Obec Zlatá Koruna přijme brigádníky pro provozování
placené parkovací plochy (parkoviště za mostem)
v dolní části Zlaté Koruny.
Bližší informace u starosty obce nebo na tel. 380 743 119 .
Zájemci o brigádu se mohou hlásit na obecním úřadě
ve Zlaté Koruně.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
17. DUBNA 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:




zprávu o práci rady obce za poslední období
celoroční hospodaření za rok 2018 a zprávu o přezkoumání hospodaření
smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub SK Zlatá Koruna z.s. ve výši dotace 57.386,18 Kč a Sbor
dobrovolných hasičů Plešovice ve výší dotace 42.613,50 Kč, dle pravidel vyhlášeného dotačního programu
na podporu sportu na území obce Zlatá Koruna na rok 2019

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 12. června 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na
radnici ve Zlaté Koruně.
KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI ROKU 1945 VE ZLATÉ KORUNĚ, RÁJOVĚ A OKOLÍ
5. května 1945 v odpoledních hodinách, po výzvách pražského rozhlasu a vznikajících revolučních národních
výborů, přikročili zlatokorunští a rájovští muži k odzbrojování vojenských jednotek, které byly umístěny na
území těchto obcí. Ve Zlaté Koruně byla odzbrojena i jednotka maďarských vojáků. V Rájově se maďarští
vojáci zapojili do odzbrojování prchajících příslušníků německé armády a zároveň provedli odminování mostu.
Němcům se však nelíbilo, že je odzbrojují civilisté a to možná bylo důvodem, že zformovali v Krumlově silný
oddíl a ve večerních hodinách vyrazili na trestnou výpravu do Přísečné a Rájova. Ještě před tím se rájovští
odbojáři společně s osmi maďarskými vojáky připravili a zaujali obranné postavení. Po příchodu německé jednotky do Rájova došlo k ozbrojenému střetu, při kterém padlo pět maďarských vojáků a dva naši. Šlo o nerovný
boj, neboť na německé straně byla několikanásobná přesila. Ozbrojený střet v Rájově a vše, co s ním souviselo
si vyžádal celkem 12 lidských životů.
Ze Zlaté Koruny se vypravila asi třicetičlenná skupina puškami a jedním kulometem ozbrojených mužů do
nedalekých Plešovic. Cílem bylo odzbrojit elitní oddíl SS, který se usadil v Plešovicích 4. května. Nejdříve byli
vysláni parlamentáři, aby dojednali s velitelem jednotky složení zbraní. Esesáci místo vyjednávání parlamentáře
zajali a odzbrojili. Stejný osud potkal i celou skupinu. Druhý den tj., 6. května přivedli po zuby ozbrojení esesáci
všechny zajatce do Zlaté Koruny, kde se měla konat poprava organizátorů odboje.
Ještě před tím bylo jednáno s maďarskými vojáky a po dohodě jim byly vráceny zbraně, a ti přislíbili, že v případě potřeby zakročí proti Němcům. A tak se stalo, že při přípravách na popravování, bylo vidět maďarské
vojáky odhodlané splnit svůj slib. Němci dobře věděli v jaké jsou situaci a nakonec upustili od poprav a spokojili
se s tím, že dva odbojáře ztloukli holí. Jakkoli vypadalo vše na velké krveprolití, nepadl ani jediný výstřel a
nedošlo tak ke ztrátám na lidských životech.
Těla oběti z Rájova byla na příkaz poručíka SS pohřbena bez obřadu do společného hrobu mimo hřbitov.
11. května byla provedena exhumace a 13. května se konal pohřeb obětí se všemi poctami do společného hrobu
na zlatokorunském hřbitově. Pohřbu se zúčastnila i skupina maďarských vojáků, kteří přes rakve svých druhů
položili maďarskou státní vlajku.
Každoročně při výročí těchto událostí uctívají památku obětí společně se zástupci obce Zlatá Koruna i
představitelé Velvyslanectví MR v Praze položením kytic u společného hrobu maďarských a českých obětí. Od
roku 1992 je tato akce spojována s výstavami a koncerty maďarských umělců.
(Uvedeno z publikace „Květnové události roku 1945 ve Zlaté Koruně, Rájově a okolí“ autor Antonín Decarli)

